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NYHEDSBREV – NOVEMBER 2013
Hej Whisky-venner,
Så nåede vi frem til november måned og dermed også den sidste smagning i 2013. Men inden den korte
intro til november smagningen, vil jeg som altid lige give et kort referat af sidste smagning som var vores
store Kilchoman smagning med Distillery Manager John McLellan - en smagning som var rigtig flot besøgt –
ikke mindre end 75 deltagere havde fundet vej til Papegøjehaven denne aften. John McLellan, som tidligere
har været hos Bunnahabhain på Islay, fortalte bla. grunden til at han skiftede til Kilchoman var at han
savnede at have fingrene nede i produktionen.
John fortalte også om Kilchomans nye warehouse-byggeri som vil komme til at kunne rumme 8-9000 fade,
ca. 16-18 gange så meget som deres eksisterende. Ud over det øste John ud af en masse
produktionsdetaljer, som jeg ikke vil kede jeg med her, men som er guf for whiskynørder 
Ellers sætter vi så småt gang i den sidste smagning i 2013… en smagning med lidt blandet fra posen af
kendte destillerier delt ud på 2 forskellige uafhængige aftappere, nemlig Signatory og Adelphi… og så tager vi
lige et ekstranummer fra en helt 3. aftapper – men hvad det bliver, afslører vi først på aftenen. 
Datoerne for foråret 2014 vil blive offentliggjort i januar nyhedsbrevet som vil blive udsendt inden nytår.

HUSK DENNE DATO !!

TORSDAG D. 7 NOVEMBER
THE IRISH HOUSE – LIDT BLANDET AF GODE NAVNE

VORES NYE TILTAG (PÅ FORSØGS BASIS):
Selvom vi i første forsøg havde noget begrænset success med vores medlemsaften, så
forsøger vi igen med en ny af slagsen. Tanken er at vi bare får en kort hyggelig aften hvor vi
kan hyggesnakke om whisky generelt og/eller snakke Skotlands rejser eller bytte samples.
Mindst én af os fra bestyrelsen vil være til stede.
Vi vil ikke have kælderen på Irish House reserveret til dette, men duk op og lad os se
hvor mange vi bliver – NÆSTE GANG vil være TIRSDAG D. 22 OKTOBER kl. 1900.
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NOVEMBER:

Vraget af ’The Wyre Majestic’ rundt om pynten ved Bunnahabhain – i det fjerne ses The Paps of Jura

TORSDAG D 7. NOVEMBER 2013 Kl. 19.00 – LIDT BLANDET AF GODE NAVNE
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER - MEDLEMMER HAR FORTRINSRET INDTIL 31. OKTOBER **
Vi skruer lidt op for niveauet her på året sidste smagning. Jeg har fundet nogle kendte destillerier som
normalt leverer en godt gedigent produkt. Men nu prøver vi nogle single casks fra disse destillerier… og det
’smukke’ ved single casks er jo netop at de typisk ikke ligner standardaftapningerne... og så er de også uden
karamelfarve (e150a) og er ikke koldfiltreret! Og det er sådan vi kan lide vores whisky, ikke? Naturligt!
Jeg har derfor valgt 2 aftappere som helt sikkert hverken farver eller koldfiltrere deres single casks – nemlig
Signatory og Adelphi. Begge aftappere har set hvilken vej vinden blæste og Signatory var de første til at
erhverve sig et destilleri – nemlig Edradour. Derefter annoncerede Adelphi at de ville nybygge et destilleri på
Ardnamurchan og bygningerne er ved at bliver rejst – faktisk forventer Adelphi at starte produktionen
allerede i første kvartal 2014 – det bliver spændende  Indtil da, så kan vi nyde nedenstående aftapninger.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caol Ila 1982 29år, hogshead#6485, 57,1%, Signatory
Highland Park 1990 22år, 51,9%, sherry butt#15702, Signatory
Bunnahabhain 1980 32år, refill sherry butt#4390, Signatory
Tamdhu 1984 26år, 48,8%, ex-bourbon cask#2836, Adelphi
Cragganmore 1984 26år, 58,2%, ex-bourbon cask#1489, Adelphi
Macallan 1997 14år, 51,6%, sherry hogshead#1046, Adelphi
Surprise !! Lukket destilleri, sherry cask

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Medlems-pris: 325,Skulle der stadig være ledige pladser d. 31 Oktober kl 2100 åbnes smagningen for ikkemedlemmer, Prisen for ikke-medlemmer efter 31. Oktober : 425,Der åbnes for TILMELDING FOR MEDLEMMER TORSDAG d. 24 OKTOBER 2013 Kl. 21.00 – og som
altid gælder først-til-mølle princippet. Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via
vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk eller ved personlig henvendelse til vinhandleren
Skjold Burne, Bispensgade 1, Aalborg (senest Tirsdag d. 5 november)
BEMÆRK: På hjemmesiden kan der kun tilmeldes via link’et ’Tilmelding til smagning’ nederst til venstre på
hjemmesiden. Findes dette link ikke på siden er der ikke åbent for tilmelding! Tilmeldinger modtaget pr. mail,
eller på anden vis inden det officielle åbningstidspunkt vil blive anset for ugyldige og slettet!!!
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SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2013
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):

TORSDAG D. 7
November 2013
kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

LIDT BLANDET AF GODE NAVNE
** MINI-SMAGNING **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caol Ila 1982 29år, hogshead#6485, 57,1%, Signatory
Highland Park 1990 22år, 51,9%, sherry butt#15702, Signatory
Bunnahabhain 1980 32år, refill sherry butt#4390, Signatory
Tamdhu 1984 26år, 48,8%, ex-bourbon cask#2836, Adelphi
Cragganmore 1984 26år, 58,2%, ex-bourbon cask#1489, Adelphi
Macallan 1997 14år, 51,6%, sherry hogshead#1046, Adelphi
Surprise !! Lukket destilleri, sherry cask

** JULEFERIE **
Vi ses igen i det nye år!
Vi glæder os til at se dig til Laugets smagninger!
Med venlig hilsen
Claus Rasmussen, Formand, Aalborg Whisky Laug
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